
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الصيام –عمدة الفقه 

 باب صيام التطوع
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 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 : باب صيام التطوع.-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

، القيدر الااديد عليى الواجيببيلل و  ،اب اليدينتطيوع ةي  أبيو لقيدر الااديد عليى الواجيب، وةاديد  الا ،التطوع يعني  النلي 
))انظيروا  :تكميي  الواجيب، وترعييل الخلي  الواعيل ةييه، ةي لا وجيد ةي  صيو  العبيد، وجيد ةيخيا شي ل مين الخلي ، عيي 

الواجيب، و  يتقيرب العبيد  مث  للك ة  سادر أعماله، ة ن كان له ش ل مين التطيوع كمي  ((؟ه  لعبدي من تطوع
بأةضيي  ممييا اةترضييه هللا عليييه، تجييد بعيي  النيياط يحييرأ علييى التطييوع مييل أنييه يخيي  بمييا  -جيي  وعييو-إلييى هللا 

لا جالت اللراد  نيام  ،ويحرأ على للك ،، بع  الناط يصل  مل المسلمين التراويح والتخجدأوجبه هللا عليه وا 
 ، وأدال الواجبيات والكيف جب هو األصيألن اإلتيان بالوا ل عمله؛للي يغلب على الظن عدم عبو عنخا، مث  هلا ا

، أمييا أن يخيي  بالواجيب، وبعضييخم عييد يتييرك إنمييا يتقبيي  مين المتقييين -جي  وعييو-عين المحرمييات هييو التقييو ، وهللا 
ن كيان ميا عنيد تطوعات، هلا اللي يغلب على الظن أن عمله غيير مقبيول، و يقدم ش ل من الالواجب، ومل للك  ا 

أن أةض  ما يتقيرب بيه العبيد أدال ميا اةترضيه  -ج  وعو-لكن من خول ما جالنا عن هللا    يمكن حصره؛هللا 
  يياال العبيد يتقيرب إليى هللا بالنواةي  حتيى يحبيه، ةي لا أحبيه كيان سيمعه وبصيره إليى آخير،  مهللا عليه، ثم بعد للك

، الصيلوات لخيا تطيوع مطلي ، -ج  وعيو-وليًا هلل وحيندل يكون  ،-ج  وعو-ةو يأت  و  يلر إ  ما يرض  هللا 
ب، الاكا  القدر الاادد على الواجب تطيوع، وعيد يجيب عيدر ااديد عليى الاكيا  عنيد شيد  الحاجي  إلييه، ولخا تطوع مرت

))ميين الصيييام كييللك، هنيياك صيييام منصييوأ عليييه ةيي  أيييام وأوعييات محييدد ، وهنيياك الحيي  المطليي  علييى الصيييام 
الرييان يدخليه منيه  :ة  الجن  بياب يقيال ليه))أن   باعد هللا وجخه عن النار سبعين خريلًا((صام يومًا ة  سبي  هللا

  .وأشرنا باألمط إلى ش ل من ةوادد الصيام، ولسنا بحاج  إلى إعادتخا وتكرارها الصادمون((
ةييال بييه، ، يليييه مييا يوجبييه اإلنسييان علييى نلسييه يجييب الو -رمضييانأعنيي  صيييام -الصيييام ركيين ميين أركييان اإلسييوم 

 الكلارات يجب الوةال بخا، إلا لم يجد العت  عدل إلى الصيام، وما عد  للك تطوع.
ويلطيير  ،يصييوم يوميياً  ))أةصيي  الصيييام صيييام داود ، كمييا جييال ةيي  الحييدي  الصييحيحأةصيي  الصيييام صيييام داود

ةصييام  ((سدسيه ثيم ينيام ،ينيام نصيف الليي ، ثيم يقيوم ثلثيه -عليه السوم-))أةض  القيام عيام داود كما أن يومًا(( 
لكن عد يكون هناك ش ل مما يخي  بترتييب اإلنسيان وتنظيميه نلسيه عليى  صف الصيام على اإلطوق؛داود هلا و 

، يعني  يلطير ميثوً  هلا الصيام اللاضي ، عيد يتعيار  عنيده نصيوأ، ةي لا اعتضيى صييام داود أن يصيوم الجمعي 
راد الجمعيي ، إلا أةطيير الجمعيي  وصييام السييبت، صييام الخميييط يصييوم الجمعيي  يلطيير السييبت، يترتييب علييى للييك إةيي

 .وهكلا ،األحد يترتب على للك إةراد السبت



؟ وه  نستطيل أن نجمل بين أكثير مين نيأ النخ  عن إةراده وبين صيام داود بين ما جال ةخ  نستطيل أن نوة 
أن نصييوم ا ثنييين  ةيي  صيييام النواةيي  المرغييب ةيخييا؟ هيي  نسييتطيل أن نصييوم البييي  مييل صيييام داود؟ هيي  نسييتطيل

ن صم نا الخميط ما صيمنا ا ثنيين وهكيلا، هيلا والخميط مل صيام داود؟ إن صمنا ا ثنين ما صمنا الخميط، وا 
 ((اً ))أةضيي  الصيييام صيييام داود كييان يصييوم يومييًا ويلطيير يوميي، ةخيي  معنييى اإلطييوق ةيي  ظيياهر، ةعلينييا أن نييرجح
كيييوم  العيييدين وأيييام  ،ن للييك األيييام التيي  يحييرم صيييامخايسييتثن  ميي ،أنييه يسييتمر طييول العييامعلييى إطوعييه، بمعنييى 

التشري ، وما عد  للك يصوم يومًا ويلطر يومًا، ولو اعتضى األمير أن يكيون بعي  هيله األييام ملضيوً  بالنسيب  
إلييى غيرهييا، تصييورنا أو مييا تصييورنا؟ نعييم، يعنيي  إلا صييمنا علييى صيييام داود صييمنا السييبت وا ثنييين واألربعييال، 

أن نلييرد الجمعيي  بالصيييام، واألسييبوع الثييان  تجيي  تصييوم إييي ؟ األحييد والثوثييال والخميييط تلييرد السييبت واضييطررنا 
ميين للييك إ  مييا حييرم سييتثن  ن  نطييرد هييلا ونصييوم يومييًا ونلطيير يومييًا طييول العييام و  :بالصيييام الثييان ، ةخيي  نقييول

ويكيون  ،  وا ثنيين والخمييطاللاضيل  كيالبيأو نقيول: نحيرأ عليى أن نصيوم صييام داود ونقيدم األييام  ؟صيامه
 ؟ جال ة  الح  على صيام داود أغلب ما

ةطييار يييوم الجمييل بييأن يصييوم اإلنسييان أسييبوع متتييال ، ويلطيير أسييبوع، أو ينتقيي  ميين  وهيي  يجييا  عيين صيييام يييوم وا 
ةيداود يصيوم شيطر  ؟صوم البي  ويحسب حسابه لميا بعيدهااألسبوع األيام اللاضل  ويلطر يومين على التوال ، ي

يصييوم يومييًا ويلطيير )) :الترتيييب المييلكور ةيي  الحييدي  نرتييبهر، ةخيي  يكليي  أن نصييوم شييطر الييدهر ولييو لييم الييد
نا  اتجخوا إلى نواة  العبيادات،  -وهلل الحمد-، الناط ؟ هله مسأل  تحتاج إلى عناي ((يوماً  كبار وصغار لكور وا 

، سيببخا ا نشيغال بلقمي  العيي ، عيديمًا لي بعيد غللي  طوي -وهلل الحميد-بدأ يظخر يعن  الصيام ة  بيوت المسلمين 
، اإلعبيال -وهلل الحميد-ثيم رجيل النياط، هيلا شي ل ملحيو   ،ثم استمر األمير عليى شي ل مين الغللي  ،يكتبون عقود

لا حصيي  المجمييوع نصييف الييدهر، هييلا صيييام داود: صييوم ا ثنييين والخميييط والبييي ملحييو ، ةخيي  يقييال ، أو ، وا 
 .؟ألحد وتلطر ا ثنين، تصوم الثوثال وتلطر األربعال وهكلا  بد من الترتيب تصوم ا :نقول

ولو ترتب على للك إةراد بع  األيام الت  جال النخ  عن إةرادها كالجمع  والسبت، مالا نقيول؟ نعيم، ةي  ميرجح 
  .هنا

، عاليت:   ((؟الخميط صمتِ )) ((؟صمِت أمط)) إةراد الجمع ظاهر الحدي  على إطوعه، ولو ترتب على للك 
موضيييوع أن الجمعييي    تليييرد مييين حيييدي  أم هيييلا نيييأ ةييي   ))إلًا ةيييأةطري((عيييال: عاليييت:  ،  ((؟تصيييومين غيييداً ))

ةتصيوم الجمعي ، وعيد أميرت أم  ،المؤمنين، وصيام داود يلهب عليخا هلا أنخا   تصوم الخميط و  تصوم السيبت
صييييام، هيييو اليييلي منعيييك مييين إةيييراد ر مقيييدم؟ واليييلي حثيييك عليييى هيييلا الأن الحظييي :الميييؤمنين بيييأن تلطييير، هييي  نقيييول

لا كان   يمنعك من الصيام إ  اتباع اآلثار، اتباع ا ألن ميا ةي   لتوجيخات الشرعي  يكتب لك الصييام؛الجمع ، وا 
يصيوم، موجيود  -وهلل الحميد-شرعنا مقدم على ما ة  غيره، ومسأل  جدير  بالعنايي ، مسيأل  اآلن كثيير مين النياط 

وهلا العم  المرتيب، ميا جيال النخي  عين  ،، يخرج من هله القاعد يومًا ويلطر يوماً  سلمين من يصومة  بيوت الم
مقيدم عليى األمير، ةضيًو عين  -المنيل–ر ؛ ألن الحظيصيامه كالعيدين وأييام التشيري ، وميا جيال النخي  عين إةيراده

 اإلباح ، هله مسأل .



ويلطيير  ،صيييام داود كييان يصييوم يوميياً  ))أةضيي  الصيييامعييال:  -عليييه الصييو  والسييوم-المسييأل  األخيير : النبيي  
ألن  ن مطيالبون بلعليه أو بقوليه؟ بقوليه؛لكين هي  نحي أنيه ةعي  لليك؛ -عليه الصو  والسوم-و  حلظ عنه يومًا(( 

، ة  العم  العام اليلي يخيدم األمي  -عليه الصو  والسوم-اللع    عموم له، يبقى أنه من كان ة  مث  وضعه 
عه عن تحقي  بع  المصالح المنوط  به، يكون ةي  حقيه اللطير أةضي ، تحصييًو للنليل والصيام يؤثر عليه ويعو 

 وهلا موجود عند بع  الناط، موجود عنيد بعي  النياط إلا ،المتعدي، يعن  لو عدرنا شخأ يؤثر عليه الصيام
أن ةيي  مييدرط نلعييه عييام، ةخيي  األةضيي  ه، نلتيير  المسييأل  ةيي  عييا  ةيي  ملييت  صييام   يسييتطيل أن يييااول عمليي

لا صار  ،نقول: صم صيام داود ألنيك   تسيتطيل التوةيي  ةييه،  اليوم اللي أنيت صيادم ةييه احتجيب عين النياط؛وا 
، دي أةضيي  ميين النلييل القاصيير غالبييًا، وليييط هييلا علييى إطوعييهأو نقييول: أةطيير وانلييل النيياط؟ نعييم ألن النلييل المتعيي

 ليركن الثيان ؛الاكيا  كميا هيو معيرول، الصيو  اةالصو  نلعخا عاصر، والاكا  نلعخا متعدي، والصو  أةض  مين 
لكن هلا غالب أن النلل المتعدي أةض  من النلل القاصر، ةنقول ة  مث  هلا األةضي  أن تتيرك الصييام إلا كيان 

ليه شي ل مين العميوم والشيمول، بحيي  تكيون مصيالح األمي    سيما إلا كان هلا النليل  ،يعوعك عن النلل المتعدي
لا عليم هللا نيتيك  تتطيو  :تب على للك تضييل هيله المصيالح نقيولمعلق  به، ة لا تر  أثابيك عليى  ع ةي  الصييام، وا 

  : ........إلا علم هللا أنه ما حبسك عن الصيام إ  هلا النلل نقول ،عدر ما نويت
لعبيار  عليى مقتضيى وعليى وةي  يحرأ أن تكون عباراته بأدلي ، ةيحيرأ أن يصيو  ا -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
علييييه -متيييى عيييال الرسيييول  ،مييين حيييدي  عبيييد هللا بييين عميييرو (())أةضييي  الصييييام صييييام داودن حيييدي  ، اآلحيييدي 

  أكيييد  وشييديد  لمايييد العبييادات عبييد هللا بيين عمييرو عنييده رغبيي ؟لعبييد هللا بيين عمييرو هييلا الكييوم -الصييو  والسييوم
هيلا عنيده رغبي  شيديد   ؟بيدأ ةييه باألسيخ الطاعات ةخ  مث  هلا اليلي عنيده الرغبي  الشيديد  يبيدأ ةييه باألشيد أو يو 

أةضي  الصييام صييام داود،  :جال ميتحمط يصيوم اليدهر، ويقيوم الليي  و  يلتير، هي  مثي  هيلا يقيال ليهابن عمرو 
بيين شيخأ لدييه  يام من ك  شخر كانت ثل  اليدهر؟ يعني  ةيرق صم ثوث  أ :صم يومًا أو أةطر يوم، أو يقال له

 . ساه ين آخر يلمح منه ويشم منه رادح  الترغب  شديد  ة  ةع  الخير، وب
عليييه -النبيي   ،ويبيي  يقييوم اللييي  كلييه، ويقييرأ القييرآن ةيي  كيي  يييوم ،جييال عبييد هللا بيين عمييرو يبيي  يصييوم الييدهر كلييه

لكيين هيي  مناسييب أنييه يوجييه طييوب العلييم إلييى أن يقييرلوا  (())اعييرأ القييرآن ةيي  كيي  شييخرعييال لييه:  -الصييو  والسييوم
اهم : السييلف يختمييون كيي  يييوم، وعسيييقييال لخييمميين التسيياه ،   عييرل عنييد كثييير ميينخم  مييل مييا ،القييرآن ةيي  شييخر

  .يقرؤون بعد
المسأل  مسأل  عوج تعيال  شيخأ أماميك ، شيخأ عنيده حيب ورغبي  ةي  الخيير، إن عاملتيه باألشيد   ييا أخي  

))اعيرأ : عنيدما عيال ليه -علييه الصيو  والسيوم-لللك عبيد هللا بين عميرو ميا عبي  توجييه النبي  و عنده رغب  شديد ، 
أطييي  أكثيير ميين عييال:  ))اعييرأ القييرآن ةيي  الشييخر مييرتين((عييال: إنيي  أطييي  أكثيير ميين للييك، عييال:  القييرآن ةيي  شييخر((

النخيي  رةقييًا بييه،   ألنييه ةخييم أن  وااد عييرأ القييرآن ةيي  ثييو ؛ ))اعييرأ القييرآن ةيي  سييبل و  تيياد((: للييك، إلييى أن عييال لييه
عييرال  القييرآن ةيي  شييخر، الرسييول  تعبييه  آخيير عمييره أن خييالف هييلا األميير، صييار ي، ولييللك نييدم ةييمنعييًا ميين القييرال 

عيير  عليييه ةيي  الصيييام بالتييدري ، األعيي  ثييم الييلي يليييه، ثييم الييلي يليييه، إلييى أن عييال لييه ةيي  النخاييي  بييدً  ميين أن 
خم التشدد، ةأنت تنظر ةيمن أمامك ممن تخاطبخم، أمامك جمل يغلب علي ))صم يومًا وأةطر يومًا(( يصوم الدهر



خم  ةيي  عويغلييب عليييخم التحييري، ويغلييب عليييخم الحييرأ علييى الخييير، تخلييف، المسييأل  مسييأل  عييوج، تريييد أن تيينل
دييين تييواان، وبييالعكط إلا كنييت تشييول نيياط  -وهلل الحمييد-اإلسييوم  ،أمييور دييينخم ودنييياهم، وتجعيي  هنيياك تييواان 

-الرسيول  ))أعن  على نلسك بكثر  السيجود(( ه  تحثخم على الخير وا ادياد منوتأت  بالنصوأ الت ،منصرةين
الرسيول عيام  :تلطيرت عيدماه، يعني  ليو يقيال لمثي  عبيد هللا بين عميرو بين العياأعيام حتيى  -عليه الصو  والسوم

النصوأ الشرعي  عوج، كما يقيال نضييره ةييمن  حتى تلطرت عدماه، ه  بينام من اللي  ش ل؟  ، المقصود أن
، نصيوأ الرجيال، والعكيط إلا وجيد وأخبار الرجيال ،مث  هلا يعال  بأحادي  الرجال ،تنطليوحظ عليه التشدد وال

تعييال  شييخأ، مثيي  اآلن  توالخييير ةيي  الجمييل بينخمييا، لكيين أنيي ،شييخأ منللييت يعييال  وضييعه بنصييوأ الوعيييد
 شخأ مرتلع  حرارته تعطيه ش ل يخل  الحيرار ، شيخأ مينخل  الحيرار  تعطييه شي ل يرةيل الحيرار ، وهكيلا،

صم يوميًا وأةطير يوميًا، كيان ميا  :ةعبد هللا بن عمرو عنده رغب  شديد  ة  عم  الطاعات، لو عي  له من أول مر 
  إي  اللرق؟ لكن بدأ به بالتدري . بين ما اعترحته وبين صيام داود، والمسأل  أصوم ك  يومة  ةرق 

  صيييييام بعييييد رمضييييان، جييييالت ةضييييأ ((شييييخر هللا الييييلي يدعونييييه المحييييرم ))وأةضيييي  الصيييييام بعييييد شييييخر رمضييييان
ن وجد ة  السلف من يكره عول رمضان، عب  إضاة  الشيخر  النصوأ ب طوق رمضان من غير إضاة  شخر، وا 

))من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غلر له ما تقيدم مين الصحيح إليه، من غير إضاة  الشخر إليه، وة  الحدي  
إلييه؛ لكين رمضيان مين غيير إضياة  الشيخر  :لف أن يقيالمن صام رمضيان، ميا ةي  شيخر، كيره بعي  السي لنبه((

 ،دعونيييه المحيييرمالنيياط ي شيييخر هللا الييلي يدعونيييه المحيييرم(( ))وأةضييي  الصييييام بعييد رمضيييان النصييوأ تيييدل عليييه
لو القعيد  والحجي   :ةأةض  الصيام ما كان ة  شخر هللا المحرم، والمحيرم أحيد األشيخر الحيرم األربعي ، ثوثي  سيرد

جب مضر، والعباد  ة  هيله األشيخر ةاضيل ، حتيى توعيف ابين القييم ةي  تلضيي  عمير  رمضيان والمحرم ورجب، ر 
اعتمير أربيل  -علييه الصيو  والسيوم-على عمر  األشخر الحيرم، توعيف ابين القييم ةي  لليك، وسيبب لليك أن النبي  

نما كلخا ة  لو القعد . ،مرات ليط ةيخا واحد  ة  رمضان  وا 
رحمي  هللا -ثم جال بينأ آخير، لكرنيا أن المؤليف  ر هللا اللي يدعونه المحرم((وأةض  الصيام بعد رمضان شخ))

يحيرأ أن  ،مين أدمي  العليم والعمي  ،، كتاب عظيم، تأليف إميام مين أدمي  اليدينوهلا مما يميا هلا الكتاب -عليه
كتييياب تكيييون العبيييارات بنصيييوأ، وليييلا تيييولى شييييخ اإلسيييوم بييين تيميييي  شيييرا الكتييياب، ميييا شيييرا كتييياب غيييير هيييلا ال

 ألهميته.
وجيييال المؤليييف بخيييلا الحيييدي  لييييدل   ))وميييا مييين أييييام العمييي  الصيييالح ةييييخن أحيييب إليييى هللا مييين عشييير لي الحجييي ((

 دخ  يوم العيد، اللي هيو العاشير، بحي    ير لي الحج ، والمراد بللك الغالبويبرهن على استحباب صيام عش
و  الجخياد ةي  سيبي   ييا رسيول هللا :عيي  لي الحجي (( ))وما من أيام العم  الصالح ةيخن أحب إلى هللا مين عشير

ةالعمي  الصيالح ةي   ))و  الجخاد ة  سيبي  هللا إ  رجي  خيرج بنلسيه وماليه وليم يرجيل مين لليك بشي ل((هللا؟ عال: 
أن العمي  ةي  نخيار هيله العشير أةضي  مين العمي  ةي   :هله األيام أةض  من العم  ة  غيرها، حتى عال بعضخم

علييييه -ألن النبيي   ؛بيي  يتأكيييد صيييام هيييله األيييام العشييير ،ألخييير مييين رمضييان، وعليييى هييلا يسيييتحبنخييار العشييير ا
ح  على العم  الصالح ة  هله األيام، وبين بنصوأ كثيير  أن الصييام مين أةضي  األعميال،  -الصو  والسوم



ميا كيان  -سيومعلييه الصيو  وال-أن النبي   -رضي  هللا عنخيا-عد يقول عاد : ثبت ة  صحيح مسيلم عين عادشي  
 يصوم العشر.
-ما كان يصومخا؟ نقول: أيضيًا الرسيول  -عليه الصو  والسوم-باستحباب صيام العشر، والرسول  :كيف نقول

 ((حجيي عيدل ت)): وعيال يوميًا، وحي  علييى العمير  ةي  رمضييان مييا كيان يصيوم يومييًا ويلطير -علييه الصيو  والسيوم
لضيي  ةي  ت -علييه الصيو  والسيوم-ان، ويكلينيا مين لليك عوليه وما اعتمر ة  مرض كحج  مع (()) :وة  رواي 

الصيييام ةيي  هييله العشيير  :ةيي لا ربطنييا هييلا بخييلا علنييا ،وميين أةضيي  األعمييال الصيييام ،األيييامالعميي  الصييالح ةيي  هييله 
ألنيه  لم لميا أشيرنا إلييه ةي  صييام داود؛لحيدي  عادشي  ةي  مسي ،ميا صيام -عليه الصو  والسيوم-مستحب، كونه 

أنه لو تضاةر عوله مل ةعليه ميا طابيت نليط  األم  منوط  به، واألمر الثان :األعمال العام  لألم ، أعمال يتولى 
 ))عمر  ة  رمضان تعدل حجي ((: -عليه الصو  والسوم-المسلم إ  أن يلع ، إي  معنى هلا الكوم؟ ة  عوله 

لاحام الشديد، يعن  كيف تتصور الوضيل ليو كيان وترون الاحام امتثاً  لخلا التوجيه، ا ))حج  مع (( :وة  رواي 
 -عليييه الصييو  والسييوم-مييل للييك اعتميير ةيي  رمضييان، لكييان األميير أشييد، ةييالنب   -عليييه الصييو  والسييوم-النبيي  

يبين ةض  العم  ويتركه شلق  باألم ، دخ  الكعب  وهو نادم عليى لليك خشيي  أن يشي  عليى أمتيه، عيام ليلتيين أو 
ونصيحه  -علييه الصيو  والسيوم-خشيي  أن يلير  القييام عليى األمي ، وهيلا مين شيلقته ثو  مين رمضيان وتيرك 
 ما صيام، نقيول:  ، -السومعليه الصو  و -  ألن النب ؛أن صيام العشر غير مشروع :ألمته، و  يأت  من يقول
-اإلميام أحميد و ما من أيام العم  الصالح ةيخن أحب إلى هللا مين عشير لي الحجي (( ))مشروع، أةض  األعمال 

دي  بعيي  أمخييات كييان يصييوم العشيير ميين حيي -عليييه الصييو  والسييوم-يقييول: بثبييت أن النبيي   -رحمييه هللا تعييالى
ألنيه عليى  ؛وأخر  تثبت أنه صام، والقاعيد  أن المثبيت مقيدم عليى النياة  ،عادش  تقول: ما صامالمؤمنينب ةكون 

 ،ألنخييا عمييرت بعييده عرابيي  خمسييين سيين  ؛لظييوا أكثيير، وغيرهييا حيحتميي  أن عادشيي  لطييول العخييد نسيييت اييياد  علييم،
 وأثبت غيرها أنه صام، ةالمقصود أن صيام العشير مين أةضي  األعميال، مين أةضي  ميا يتقيرب بيه اإلنسيان، وهيلا

 محلو  عن سلف هله األم  وأدمتخا.
 .ست من شوال ةكأنما صام الدهر كله((من صام رمضان وأتبعه ب))

أتبعيه صيام شيخر رمضيان، ثيم بعيد لليك أنه أكم   (أتبعه)ان وأتبعه، ملخوم ، أكم  صيام رمضرمضانمن صام 
أنيه  (أتبعيه)بصيام ست  أيام من شوال، هنا مسأل  التطيوع ةي  الصييام عبي  القضيال، عضيال الواجيب، يعني  ملخيوم 
))مين صيام  صام الشخر كامًو بما ة  للك القضال إن كان عليه القضال، ثم أتبل للك بصيام ست  أيام من شوال

، مسياةر، أو اميرأ  حاضيت ضال؟ شيخأ علييه سيت  أييام مين رمضيانةخ  يجوا التطوع عب  الق رمضان وأتبعه((
 لقضال، بق  من شوال ست  أيام ةقط، ه  نقول ليهست  أيام من رمضان، أةطرت وعليخا القضال، والمساةر عليه ا

ن عخييد  الواجييب بيقييين أو نقييول: النليي  وعتييه أو نقييول لخييا: هييله السييت  األيييام اعضيي  ةيخييا الواجييب، وتخلصيي  ميي
حقيي  عليييه، ألن وعتييه موسييل، يعنيي  التطييوع عبيي  تلمضييي ، والقضييال وعتييه موسييل، حصييل  أجيير السييت، والقضييال 

 القضال يجوا أو ما يجوا؟
 ....... :طالب



شيعبان، أحيد  إليى القضيال موسيلم ست  مين شيوال، و أصو ، ن لو عال: أنا باع  ست  أياملك ؟ عد يتوةى؛كيف ؟لمالا
يمكين أنيك  :و  حيد يقيول ليهيمنعيه،  حجر عليه، يقول: أنا بأخر القضال إليى أشيخر ميا حيد يحجر عليه؟ ما حد ي

، على المندوب اللي تضياي  وعتيه اجب الموسل مل أنه ة  سع تموت ةاعض  اآلن، القضال موسل، ه  يقدم الو 
 ؟بحي    يستوعب غيره
صييل   :وعييد طلعييت الشييمط، هيي  نقييول: بييادر بصييو  اللريضيي  أو نقييول ،صييبحصييو  اللاآلن لييو انتبييه اإلنسييان 
، انتخيىو اآلن صيار الوعيت ةييه سيع ، خيرج وعتيه  ، ثم بعد للك ألننعم يأت  بالركعتين ؟ركعتين ثم تأت  باللريض 

ثبييت ةيي  معنييا مسييأل  خوةييي  بييين أهيي  العلييم، المسييأل  التيي  علييى كيي  حييال يييأت  بييركعتين، ثييم يييأت  باللريضيي ، 
لقضييال ميين رمضييان ةييو تييتمكن ميين عضيياده إ  ةيي  كييان يكييون عليخييا ا -رضيي  هللا عنخييا-الصييحيح أن عادشيي  

منخا، ه  نقول: أن عادش  ما تتنل  مطلقًا ما تصيوم السيت، و   -صلى هللا عليه وسلم-لمكان رسول هللا  شعبان
  أنخييا مييا تصييوم النواةيي  أبييدًا؟ مييا تصييوم هيي  يظيين بعادشيي ؟تصييوم يييوم عرةيي  يكليير سيينتين، مييا تصييوم يييوم عاشييوراً 

مباشيير  بييأن يييوم عرةيي  يكليير  -عليييه الصييو  والسييوم-نواةيي ؟ تسييمل النصييوأ الصييحيح  الصييريح  ميين النبيي  
و  تصوم؟ مل أنخا تؤخر  ))من صام رمضان وأتبعه ست من شوال((و  تصوم  ل يكلر سن سنتين، ويوم عاشورا

ألن  جييواا تقييديم صييوم النليي  علييى القضييال؛ب :هييلا؟ هييله حجيي  ميين يقييولالقضييال علييى شييوال، هيي  يظيين بعادشيي  
القضال وعته موسل، و  أحد يلام بالقضال عب  دخول رمضان الثان ، واألكثر على أنه   يتطيوع حتيى يخيرج مين 

يعني  اليلي يصيوم السيت عبي  أن يكمي  عيد  رمضيان ميا يكيون أتبعيه،  (هعيأتب)األدلي   اعخد  الواجب، ومين أصير 
   صام ة  أثناده، ما يكون أتبل صيام رمضان.يعن

، صيام اليدهر مميدوا أو اآلن صيام رمضان مل ست شوال ممدوا أو ملموم؟ ممدوا ))ةكأنما صام الدهر كله((
وثبيت النخي  عين صييام اليدهر، إلًا  ))ةكأنما صام الدهر كليه((يشبه الممدوا بالملموم؟ ملموم؟ ملموم، إلًا كيف 

لو إنسان صام الدهر يؤجر؟ الوح  من أنواعه كما ةي  الحيدي  الصيحيح عين  ، صيام الدهر  ة  شبهيثبت النخ
والجييرط مييلموم، كيييف؟ كيييف شييبه المحمييود  الييوح  محمييود )) أحيانييًا يييأتين  مثيي  صلصييل  الجييرط(( ابيين عبيياط
لوضييوا   ميين وجييه دون وجييه، يعنيي  تشييبيه رؤييي  البيياري برؤييي  القميير ميين وجييه دون وجييه، يعنيي  ةيي  ابالمييلموم؟ 

يعن  ة  الرؤي  ةقط، هنا الجرط له جختان: جخ  عو  صوت، وتدارك يشبه بيه اليوح ، بمشابخ  المرد  بالمرد ، 
و  يشبه من جخ ، الجخ  التي   ،وجخ  إطراب وجخ  عو  ة  الصوت وتدارك ة  الصوت يمكن أن يشبه من جخ 

 .الم ةيخا   يشبه بخ
هنيا نخينيا عين التشيبه بيالبعير، وأمرنيا أن  البعير، وليضل يديه عبي  ركبتييه(( ))إلا سجد أحدكم ةو يبرك كما يبرك

ن، نقدم اليدين عب  الركبتين، البعير يقدم يديه عب  ركبتيه، وعد نخينا عن مشابخته، وأمرنا بتقديم اليدين عب  اليركبتي
ى يقيال ةي  اللغي : بيرك البعيير ألنيه متي ابخ ، مشيابخ  البعيير ةي  بروكي ؛يعني  المشي كيف؟ يأت  هيلا وا   تنياع ؟

بقو  مث  بروك البعير جال  وحصأ البعير؟ إلا أثار الغبار وةرق الحصى، ة لا عدمنا اليدين ونالنا على األر 
و  أشيبخنا البعيير، وحينديل   نحتياج إليى  ،لكين إلا وضيعنا الييدين مجيرد وضيل عبي  اليركبتين امتثلنيا األمير النخ ؛
 و  ةيه أدنى إشكال. ،الحدي  مقلوب :أن نقول

  هلا استطراد يوضح ما نحن ةيه.



، عين سيتين يوميًا   بعشير أمثالخيا، والسيت  عين شيخرينألن الحسين الشخر بعشر  أشخر؛ ))ةكأنما صام الدهر كله((
ألن الحسيين  بعشيير  أمثالخييا، إلًا كييأن اإلنسييان صييام الييدهر، ظيياهر أو مييا هييو ظيياهر؟ عييد يقييول عاديي : أنييا أصييوم 

يي    ؟، صيح أو  شر  أشخر وأصوم ة  القعد  ست  أيام عن ستين يوم كأن  صمت اليدهر كليهعن عرمضان  وا 
ألنيه  ؛أنيا أضيمن رمضيان ؟الحسين  بعشير  أمثالخيا إيي  الليرق القعد  ولي الحجي  ميا دام اللي يلض  شعبان على 

هيلا أمير وال؟ ألن ةريض    أستطيل أن أتصرل ةيه، عن عشر  أشخر، والست  األيام من أي شيخر، ليي  مين شي
، الحسين  بعشير  أمثالخيا، السيت  األييام عين سيتين ييوم، والسيتين الييوم بشيخرين، أضييلخا إليى العشير  معقول حسياب 

، اآلن مييا هييو معليي  هييلا، ظيياهر العليي ، وعلتييه منصوصيي ، مييا عيياد نقييدر هييله سيين ، كأنييك صييمت الييدهر األشييخر
ألييام عين سيتين ييوم مين أي والشخر بعشير  أشيخر، والسيت  انستنبط عل ، علته منصوص ، الحسن  بعشر  أمثالخا، 

 ألن الحسن  بعشر  أمثالخا. ((ثوث  أيام من ك  شخر صوم الدهر))، وجال ةيخا شخر كانت
إحنيا ييا إخيوان ميا نبي  نعتير   ،يعن   شيدًا واضح حساب  ؟القعد  والعل  منصوص ةما اللي يلض  شوال على 

يقيال: ميا دام سيت  أن يمكين أ   ؟ ما يرد،  يرد مث  هلاأكال ثم نسعى ة  حله، نقرب إشعلى الشارع، إحنا نب  
رمضان عشر  أشخر، وسيت  أييام عين سيتين ييوم ةي  أي شيخر منا ضإحنا أيام عن ستين يوم ة  أي شخر كانت، 

ت وأجي  عضيال شوال؟ مسابق  ة  الخير، يعن  أنا أساب  ة  صييام السيب هقيده عاد ، ةلمالا نعد يقول ؟إي  المانل
  حسيابي  هيله مسيأل ؟ليه وجيه أو ميا ليه وجيه ؟، اإلشكال وارد وا   ميا هيو بيوارد، يجوا ل  هلارمضان إلى شعبان

ليم ميا نحين نلقي  شيبه عليى نريد أن نخرج من هلا اإلشكال، إحنا ة  حلقي  تيدريط وعوكلخا مبني  على نصوأ، 
  .على الشارع، ما ة  تعليم إ  بخله الطريق ، إحنا ما نعتر  عوام

 طالب:.........
ال ليكيييون أجيير اليييدهر ميين جييينط ألنيييه اتبعنييا رمضيييان بسييت مييين شييو  ؛ةييي  حكمخييا، نعيييم ليكييون األجييير واحييدنعييم 

رمضان، بينما لو صمنا مين القعيد  ميا صيارت مين شيوال الملحي  برمضيان، ةالسيت هيله مين شيوال ملحقي  بشيخر 
 بالش ل أتبعه كأنه منه.رمضان، ةكأنه صام الدهر كله من جنط رمضان، الملح  

المدينيي   عييدم -عليييه الصييو  والسييوم-النبيي   ن ، وصيييام يييوم عرةيي  كلييار  سيينتين،كلييار  سيي لوصيييام يييوم عاشييورا
))نحين ، وأهليك ةرعيون، عيال: الوا: هيلا ييوم نجيى هللا ةييه موسيىةسيألخم ةقي -اليخيود يصيومون -ةوجيدهم يصيومون 

 ((والعاشير ))ليدن بقييت إليى عابي  ألصيومن التاسيلعيال:  -لسيومعلييه الصيو  وا-وةي  آخير أميره  أح  بموسيى((
علييه الصيو  -ةقيط، وكيان النبي   لاليخيود يصيومون عاشيورا ،من أجي  مخاللي  اليخيود (())مل العاشر :وة  رواي 
  ، وكما ة  ةرق الشعر.كما هنا ،لكن لما أيط منخم أمر بمخاللتخم ؛يحب مواةقتخم تأليلًا لخم -والسوم
أحتسييب علييى هللا أن يكليير السيين  الماضييي  )) كلييار  سيين ، وصيييام يييوم عرةيي  كلييار  سيينتين، ليييوم عاشييوراوصيييام 
الخميط كليار  لميا والعمير  إليى العمير ، والصيلوات  ،رمضيان إليى رمضيان)) والتكلير إنما يكون للصغادر والباعي ((

ادر   تيييدخ  ةييي  هيييلا التكليييير، إلا ً  ةيييدل عليييى أن الكبييي ))ميييا اجتنبيييت الكبيييادر(( نيييأكبيييير ((  بينخيييا ميييا ليييم تغييي 
ييوم و ، ، ويصيوم ييوم عاشيورالات الخميطلو يعتمير ةي  السين  ميرارًا، ويصيل  الصي ،واعتمير ،شخأ صام رمضيان
َئاِتُممْ }ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه نُ ، ويجتنب الكبادر كثير عرة ، والمكلرات عنده  نِِّئ ََ ْر َعننُكْم  ( سيور  31)]{َكفِئ

الصيغادر مكلير  بمجيرد اجتنيياب الكبيادر ةميالا يبقيى للصييلوات ةاجتنياب الكبيادر مكلير للصيغادر، ةيي لا كانيت  [النسيال



ن لم يب الخمط ورمضان والعمر  إلى العمر  وبقي  المكلرات؟ نقول: إن بق  ش  خلف  ل من الصغادر كلرتخا، وا 
 لصغادر.إلا انتخت ا ا شال هللا من الكبادر، يخلف عنهعنه م

ألن الصيييادم يضيييعف عييين  مييين بعرةييي  أن يصيييومه، والعلييي  ظييياهر ؛و  يسيييتحب ل ،  كليييار  سييينتينوصييييام ييييوم عرةييي
عليييه الصييو  -الييدعال والتضييرع والعبيياد  ةيي  هييلا المكييان، وةيي  هييلا الامييان عشييي  يييوم عرةيي ، يضييعف، والنبيي  

 .-الصو  والسومعليه -شرب على مرأ  من أصحاب الموعف، والخير ة  اتباعه  -والسوم
صيادم، كون اإلنسيان صيادم ةي  هيلا الموعيف متعير  لنلحيات هللا عليى أكمي  حيال، وأكمي  هيدي ، عد يقول عاد : 

والمسيأل  اآلن   تكليف يعني  ميا  ؟، هيلا أجير أجيدر وأحير  للقبيول، لميالا   نصيوموصيام يوم عرة  يكلر سينتين
ةيقيول: لميالا   أضيم ميل  ،-وهلل الحميد-راحي ، كثيير ، ومتيسير  ال ، ومل األمور الت  تساعدهنا مشق  مل التكييف

؟ النبي  رب إليه بالصيام اللي يكلر سنتينوأتق ،وأتوس  إليه ،الوعول ة  هلا الموعف العظيم التعر  لنلحات هللا
  ، وكي  خيير ةي-علييه الصيو  والسيوم-وهيم ينظيرون إلييه  ،أةطر، شيرب لبنيًا مين عيدا -عليه الصو  والسوم-

بنخى عن صوم يوم عرة  بعرة ب لكن الحدي  ةيه مقيال، وليلا يير  بعضيخم كيابن عمير  :اتباعه، جال ة  الحدي 
: بنخييى عيين صييوم يييوم وصييامه كثييير ميين السييلف، وييير  آخييرون تحييريم الصيييام لحييدي  وغيييره اسييتحباب الصيييام،

لا سييدوالخبيير ةيييه ضييع ،عرةيي  ةيي  عرةيي ب وعلييى كيي  حييال التحييريم مبنيي  علييى ثبييوت الخبيير لنا عيين األكميي  ف، وا 
 .-عليه الصو  والسوم-ألنه ةع  النب   ؛  شك أن اللطر أكم  وأةض  واألةض ،

 الي  عشير والرابيل عشير والخيامط عشيرو  يستحب لمن بعرة  أن يصومه، ويستحب صيام أيام البي ، وه  الث
والحي  علييه أوصيى بيه  ،كي  شيخر ، األمر بصيام ثوث  أيام من-رض  هللا عنه-لحدي  أب  لر  ،من ك  شخر

جميل مين الصيحاب  و حيدي  أبي  هريير  وأبي  لر وأبي  اليدردال  ،جميل مين أصيحابه -عليه الصو  والسيوم-النب  
جال ةي  حيدي  أبي  لر: بأمرنيا  ،وتعيين البي  ،لكن تخصيأ البي  صاهم بصيام ثوث  أيام من ك  شخر؛أو 

ن الشيخر ثوثي  أييام ثوثي  عشير  وأربيل عشير  وخيط عشير ب مخيرج أن نصيوم مي -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 ة  السنن وصحيح ابن حبان وغيرها.

تسمى بي  ألن اللييال  تبيي  بنيور القمير ةي  هيله اللييال ، ةالحي  عليى صييام ثوثي  أييام مين كي  شيخر مطلي  
 يمكن تقييده بخله األيام.

أبيى أصيوم ا ثنيين، كي  اثنيين  ،الحي  عليى صييام ا ثنيينلكن عد يقول عاد : أنا أصوم ثوث  أيام من ك  شيخر ك
وميين صييام يوميًا ةيي  سييبي  هللا  ،أصيومه، وأريييد أن يييدخ  ةي  للييك صيييام ا ثنيين وصيييام ثوثيي  أييام ميين كيي  شيخر

  .بك  هلا، يحص  أو ما يحص ؟ يحص ، ةض  هللا واسلأريد أن أدخ  الجن  
 أحيب أن يرةيل عملي  وأنيا صيادم((ة)) عميال ةي  ا ثنيين والخمييطترةل األوا ثنين والخميط جال ة  الحدي  أنه 

، المقصود أن يوم ا ثنيين هإلى آخر  وبعثت ةيه(( ،وأوح  إل  ،))أنه يوم ولدت ةيهوجال أيضًا عن صيام ا ثنين 
  .-عليه الصو  والسوم-ألن ةيه أكثر من سبب، ة  أجوبته  ؛آكد من الخميط

ن شييال أةطيير ،إن شييال صييام ،لمتطييوع أمييير نلسييهوالصييادم ا، وا ثنييين والخميييط ألنييه أمييير  و  عضييال عليييه؛ ،وا 
 لكن   ينبغ  أن يبط  عمله بغير علر. ؛نلسه



يلطيير  ،ورأ  أن ةطيره أةضي  ألنيه يجبير خياطر أخييه المسيلم ،شيخأ صيام ا ثنيين أو الخمييط دعي  إليى وليمي 
ن كان صيادمًا  ،ليم  ةليجب، ة ن كان ملطر ةليطعم))إلا دع  أحدكم إلى و أةض ، وجال األمر ب جاب  الوليم   وا 

ألن هيلا عمي   يعن  ةليدعو، وعلى ك  حيال المتطيوع أميير نلسيه؛ لكين   ينبغي  أن يلطير لغيير عيلر؛ ((ةليص ِ 
  .  ينبغ  أن تبطله ،يسره هللا لك وشرعت ةيه وأجره عظيم ،تيسر

ن شال أةطر ،إن شال صام وصام من غير إلاام، والقضال له يحكي  األدال،  ،نلسهألنه أمير  ؛و  عضال عليه ،وا 
  ، وكييللك سيادر التطييوع، تطيوع بييأي عمييسيين  ةالقضيال مثلييه،   عضييال علييه ةميادام األدال ،القضيال يحكيي  األدال

  .  يلامه أن يأت  بغيره عضال من األعمال ثم عطعه لعار  راجح
ِ{}َوَأِتمُّو مستثنى لقوله تعالى:  ،إ  الح  والعمر  مين شيرع ةي  حي  النلي  يلاميه [ ( سور  البقر 196)]ْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلِئ
ِ{يقول:  -ج  وعو-ألن هللا  شرع ة  عمر  النل  يلامه إتمامخا؛إتمامه، من  ( سور  196)]}َوَأِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلِئ

  .[( سور  محمد33)]ُلوا َأْعَماَلُمْم{}َوََل ُتْبطِ كما أنه جال النخ  عن إبطال العم  [ البقر 
وعلييييه  ،ده  ةاسيييإ  الحيي  والعمييير  ةيي ن يجيييب إتمامخميييا وعضييال ميييا ةسيييد منخمييا، إلا ةسيييد الحيي  يمضييي  الحييياج ةيي

 القضال من عاب ، وأةتى بللك الصحاب .
يحييرم  أي يييوم  العيييدين، عيين صييوم يييومين يييوم اللطيير ويييوم األضييحى -صييلى هللا عليييه وسييلم-ونخييى رسييول هللا 

  يجيوا أن يصيام  ،وهلا باإلجماع، والنخ  متل  عليه من حدي  عمر وأب  هرير  وغيرهما ،و  ينعقد ،صيامخما
 و  يوم عيد األضحى. ،يوم عيد اللطر

ةخي  مين  ))أييام التشيري  أييام أكي  وشيرب ولكير هلل(( د جيال ةي  الحيدي  عنيد مسيلم وغييرهع ،وكللك أيام التشري 
المتمتييل إلا لييم ب إ  أنييه رخييأ بصييومخا للمتمتييل إلا لييم يجييد الخييديبجييوا صيييامخا إ  مييا اسييتثن ، أيييام العيييد،   ي

، هله األيام الثوث  إن لم يتمكن من صييامخا هيجد الخدي عليه صيام ثوث  أيام ة  الح  وسبع  إلا رجل إلى أهل
: أحيرم ةي  ليهالخيدي، حي  متمتعيًا نقيول  عب  يوم العيد صامخا أيام التشري ، إلا كان يغلب على ظنه أنيه لين يجيد

إن كيان يغليب عليى ظنيه أنيه  ،وأةطر يوم عرة  لتتقو  عليى العبياد  ،صم السادط والسابل والثامن ،اليوم السادط
 يجد الخدي ثم جاله يوم العيد ما وجد هدي يصوم أيام التشري ، رخأ له ة  أن يصوم أيام التشري .

متى يحرم بالح ؟ يوم التروي ، المتمتل ة  يوم الترويي  ييوم  ؟عب  إحرامه بالح  ه  يجوا أن يصوم األيام الثوث 
ثيييامن، أو ليلييي  لكييي  تصيييوم السيييادط والسيييابل وال ك أن تحيييرم بيييالح  ةييي  الييييوم السيييادطالثيييامن، هييي  نقيييول: يلامييي

ل: يجيوا ليه أن أو نقيو  ؟لسابل تصوم السابل والثامن والتاسل على القول بجواا صيوم ييوم عرةي السادط، أو ليل  ا
ح  ييوم الترويي ، يجيوا أو أيام ثيم يحيرم بيالعمر  ويتحل  منخا ثم يصوم ثوث  يعتمر يؤدي ال؟ يصوم عب  أن يحرم

{؟ نعم ألن الينأ ما يجوا ِِ َأيَّنامف ِينل اْلَحنجِئ ةملخوميه أنيه يحيرم بيالح  عبي   ،وةي  للظرةيي [ ( سيور  البقير 196)]}َثالَثن
 يام عب  يوم عرة  أو عب  يوم العيد على الخول ة  صيام يوم عرة .ليصوم ثوث  أ ،يوم التروي 

،   يجيوا ، ويجيوا ليه التيأخير عنخميا  يجيوا ليه أن يقيدمخا عليخميا ، ووعيت وجيوبإلا كان للعبياد  سيبب وجيوب
هييلا  ويجييوا تأخيرهييا عنخمييا اتلاعييًا، والخييول ةيمييا بييين السييبب ووعييت الوجييوب، إييي  معنييى ،التقييدم عليخمييا اتلاعيياً 

))  أحليف عليى شي ل ةأجيد غييره خيير منيه الكوم؟ شخأ حلف أ  ياور ةونًا ةيرأ  مين الخيير أن يياور ةونيًا 
وكليرت عين  ،))إ  أتييت اليلي هيو خيير :وةي  بعي  النصيوأثيم أتييت اليلي هيو خيير((  ،إ  كلرت عن يمين 



، ويجيوا أن ييؤخر الحلف عبي  اليميين؟   السبب عب  لكن ه  يكلر عب  انعقاد ةجال التكلير عب  الحن ؛ يمين ((
لكين بينخميا بيين اليميين  ، وبعيد وعيت وجوبيه وهيو الحني ، يجيوا؛وهيو اليميين هالتكلير عين اليميين بعيد انعقياد سيبب

وهنيا سيبب  وأتييت اليلي هيو خيير(( ،))إ  كليرت عين يميني  ، والنأ دلي  عليى جيوااهوالحن  هلا مح  الخول
، ليو خدي إنما وجب بالعمر  والحي  معياً ألن ال ؛ن العمر  جال من الح  بالنسب  للمتمتلأل الوجوب اإلحرام بالعمر ؛

كانييت عميير  ةقييط مييا لامييه دم، لييو كييان حيي  ةقييط مييا لامييه دم، إلًا العميير  لخييا دخيي  ةيي  الييدم، واإلحييرام بخييا مييل نييي  
، ةيو يجيوا أن الح ، ليكيون ةي  الحي عد اإلحرام بيرام بالعمر ، ووعته بحالتمتل انعقاد لسبب الدم، ةانعقد سببه باإل

، والخييول ةيمييا ويجييوا اتلاعييًا أن يصييوم الثوثيي  أيييام بعييد اإلحييرام بييالح  ،وم ثوثيي  أيييام عبيي  إحرامييه بييالعمر يصيي
  .-رحمه هللا-ولخا نظادر وأمثل  تراجل ة  القواعد  بن رجب  ،ل  عاعد  عند ابن رجببينخما، والمسأ

 الوتر ة  العشر األواخر من رمضانبوليل  القدر ة   ،متل إلا لم يجد الخديإ  أنه رخأ ة  صومخا للمتب
اسييتوةاها ابيين  ،، اختلييف ةيخييا أهيي  العلييم علييى نحييو ميين خمسييين عييو ً ، خييير ميين ألييف شييخرليليي  القييدر ليليي  عظيميي 
 حجر ة  ةتح الباري.

وه  خير من أليف  ((وما تأخر)) :ياتوه  ليل  من عامخا إيمانًا واحتسابًا غلر له ما تقدم من لنبه، وبع  الروا
 كما ة  القرآن، ومن حرمخا حرم الخير كله. ،شخر

وأنخيا ةي  الشيعر األواخير، وأوتيار العشير األواخير آكيد مين أشيلاعه،  ،وه  الراجح عند أه  العلم أنخا ة  رمضيان
والخول بين أهي  ضان، ، ة  العشر األواخر من رمكما جال بللك الخبر ،أوتار العشر األواخر آكد من األشلاع

ومين أعيوال سيلف األمي ، وليلا ليلي  واحيد وعشيرين ةيخيا  ،العلم ة  أرجح الليال ، ولك  عول دليله من صحيح السن 
األكثير مين دلي  ة  الصحيح، ليل  ثوث  وعشرين عول جمل من أهي  العليم، ليلي  خمسي  وعشيرين، ليلي  سيبل عيول 

ليليي  سييبل محققييين أنخييا ليسييت ةيي  ليليي  بعينخييا بحييي  تتكييرر كيي  سيين  ، ولييلا ييير  جمييل ميين الالصييحاب  والتييابعين
كميا جيال  ،ب  ه  متنقل  ة  أوتار العشر، ليل  القدر متنقلي ، ممكين هيله السين  هيله ةي  واحيد وعشيرين وعشرين،

وهي  ليلي  واحيد و عشيرين،  ((تني  أسيجد ةي  صيبيحتخا ةي  ميال وطيين))رأية  الحدي  الصيحيح ةي  الصيحيحين 
لنبيي  وحيي ، وجييال أدليي  اسييتوعبخا واسييتوةاها مييل ميين عييال بخييا ميين أهيي  العلييم الحيياةظ ابيين حجيير ةيي  ةييتح رؤيييا او 

 الباري.
يخبرهم عن ليل  القدر ةتوحا رجون مين المسيلمين ةرةعيت، يعني  ل -عليه الصو  والسوم-ومل للكم خرج النب  

 م التوح .ؤ وهلا من ش ،يينخالكن رةل تع ل وجودها عن األم ،   ه  موجود ؛رةل تعيينخا ما رة
  ميين بيياب واحييد، ةلييم تعييين  ،ويطلييب الخييير ميين أبييواب ،لكيي  يجتخييد المسييلم وأيضييًا هنيياك حكميي  ةيي  رةييل تعيينخييا

لكي  يجتخيد المسيلم ةيبحي  عنخيا  ،ويعظيم أجيره ةي  طلبخيا، ك خليال سياع  الجمعي  ميثوً  ،لك  ياداد اجتخاد المسلم
 لعله أن يصادةخا. ،وا نكسار بين يديه ،-وعو ج -صدق اللجأ إلى هللا من  رويكث

وه  يحط بخا أو ه  يمكن يحط بخا اإلنسان أو   يحط؟ هي  يمكين أن يقيوم العشير و  ييدري أيخيا ليلي  القيدر؟ 
لا ليم  ن عيال بعضيخم: أنيه عيد يحيط بخيا، وا  ممكن، ويحص  له أجرها، ولو لم يحط بخيا عنيد جمخيور أهي  العليم، وا 

))عيول  اللخيم إنيك يدركخا ولحدي  عادش  أنخا عاليت: ييا رسيول هللا إن واةقتخيا ةبميا أدعي ؟ عيال: يحط بخا ة نه   
هييلا دليي  عليى أنخييا يحيط بخيا   سيييما بالنسيب  للقليوب الواعييي  الحاضير  السييليم   عليو تحيب العلييو ةياعف عني ((



  يرمييى ةيخييا بشييخاب، وغييير للييك ميين يييدركونخا، وهيي  ليليي  طلقيي  بلجيي  راكييد ،   عييار  و  حييار ، وهللا المسييتعان، 
 العومات الت  جالت بخا األخبار.

واسييتوةوها ةيي   ،لكرهييا أهيي  العلييم ،ولخييا عوميياتسييابًا ضييمن لييه أنييه عييام ليليي  القييدر، وميين عييام العشيير إيمانييًا واحت
 هللا أعلم.و ،  نطي  ة  لكرها ،الشروا

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


